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Haagse vogels
H

et voorjaar is natuurlijk het seizoen dat we
weer kunnen genieten van alles wat in de
herfst en de winter verdwenen of verborgen
was. De bollen staan in bloei, er zitten knoppen aan
de bomen en het is langer licht. Ik geniet niet alleen
met mijn ogen van het voorjaar, maar ook met mijn
oren. Want het enige concert waar we op dit moment
live van kunnen genieten, wordt iedere dag gegeven
door onze Haagse vogels.

Haags groen en vogels

Voorjaarsgeluiden

Ieder voorjaar moet ik altijd mijn
kennis van vogelgeluiden weer
opfrissen. Zolang er nog niet
veel blad aan de bomen zit, lukt
het me om bij het horen van een
geluid de bijbehorende vogel te
zien en bevestigd te krijgen of het
inderdaad om de soort gaat die ik
denk te herkennen. Mijn repertoire aan vogelgeluiden heb ik

opgebouwd omdat ik een aantal
jaren heb meegedaan aan de leuke en educatieve excursies van de
Haagse Vogelbescherming.

Haagse Vogelbescherming
Al in 1899 was in Nederland een
vereniging voor de bescherming
van Vogels opgericht, Vogelbescherming Nederland. In die tijd
droegen vrouwen grote, versierde hoeden. Voor die versieringen
werden niet alleen vogelveren,
maar ook hele vogels gebruikt.
Tegen deze vogelmishandeling
ontstond protest. Al snel richtte
de vereniging zich ook op andere
onderwerpen, zoals de jacht,
landbouw en de waarde
van vogels in de
natuur.
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Wouter Tolsma, een
bevlogen Haagse vogelliefhebber
en natuurbeschermer, vond het
beleid van Vogelbescherming
Nederland te soft. Hij vond zes
medestanders en samen hebben ze de ‘Vereeniging voor
Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken’ opgericht.
Die vereniging, vaak de Haagse
Vogelbescherming genoemd,
behartigt al meer dan 95 jaar
de belangen van onze Haagse
Vogels. Meer informatie over de
Haagse Vogelbescherming kun
je vinden op
www.haagsevogels.nl

Activiteiten

Roodborst. Foto: Ineke van der Veen

Kijk voor onze
paasaanbieding
op de website.
Reserveer snel!
www.kohler.nl

Halsbandparkiet. Foto: Ineke van der Veen
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Dankzij het vele groen dat we
in Den Haag hebben, zijn er ook
veel vogels. Den Haag wordt ook
wel de vogelstad van Nederland
genoemd. Die vogels vallen in
drie groepen. We hebben vogels
die hier het hele jaar zijn en hier
hun nest bouwen, broeden en
jongen grootbrengen. Er zijn
vogels die hier in het voorjaar
komen en na de zomer weer
weggaan. Deze trekvogels leggen
vaak grote afstanden af om
vanuit het zuiden naar Nederland
te komen. Dat geldt ook voor de
derde groep: de trekvogels die
naar het noorden trekken. Den
Haag ligt midden in een van de
belangrijkste trekroutes langs de
kust van West-Europa.

070-380 90 94

De actieve leden van de Haagse
Vogelbescherming houden zich
bezig met diverse activiteiten.
Zoals al gemeld: ze organiseren
excursies en ook interessante
lezingen, evenals een cursus
vogels herkennen. Op die manier
kan iedereen meer over vogels te

weten komen.
Behoud en
liefst verbetering
van de vogelstand
is uiteraard een belangrijk
doel van de vereniging. Omdat
vogels het best gedijen in een
omgeving zonder verstoring, zijn
er in Den Haag en omgeving elf
vogelrustgebieden ingericht. Die
zijn speciaal ingericht en beplant
om zoveel mogelijk vogelsoorten
broedgelegenheid en voedsel te
bieden. En omdat ze zijn afgezet
met hekken en water kunnen er
ook geen honden en katten bijkomen. Individuele vogels die in
problemen zijn gekomen, worden
opgevangen in de vogelopvang
‘De Wulp’, beter bekend als het
vogelasiel in Meer en Bos. En
als een stuk Haags groen, waar
zich vogels kunnen bevinden,
aangetast dreigt te worden, komt
de Haagse Vogelbescherming in
beweging om dat te voorkomen.

Meten is weten

Het is belangrijk om te weten
waar in Den Haag vogels broeden
en in de gaten te houden of de

aantallen in de loop van de tijd
veranderen. Daarom tellen de
vogelwachters van de Haagse
Vogelbescherming in diverse
gebieden het aantal broedvogelparen. Ze krijgen daarvoor een
speciale cursus, waarin ze onder
andere vogelgeluiden (beter)
leren herkennen. Voor deze klus
moet je goed gemotiveerd en
geen avondmens zijn. De meeste
vogels zingen namelijk voor of
rond zonsopgang en in mei en
juni is dat al heel vroeg in de
ochtend.

Lid worden

Als je van de natuur in het
algemeen en van vogels in het
bijzonder houdt, kan ik je het
lidmaatschap van de Haagse
Vogelbescherming aanraden. Vier
keer per jaar stuurt de vereniging
je dan haar mooie kwartaalblad.
Je helpt niet alleen de vogels,
maar ook jezelf, omdat een actieve vogelbescherming Den Haag
groen houdt!
Jacqueline Alders
info@jacquelinealders.nl
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Oproepjes

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles
in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt
verzocht van andere lezers. Schrijf aan redactie@dehaagsetijden.nl

Oproep Leerlingen Lagere Christelijke Marnixschool

Op mijn artikel ‘viering 135 jaar Passage’ (9 februari 2021) kreeg ik van
iemand een reactie, waarvan de achternaam mij bekend voorkwam. Na
wat heen en weer gemaild te hebben blijkt het een oud-leerling van de
Lagere Christelijke Marnixschool in Den Haag te zijn, waar ik destijds
ook onderwijs heb genoten. Als bewijs stuurde ik hem een foto van een
schoolreisje naar Schiphol van 20 juni 1951, waar op de achterkant
van de foto ook zijn achternaam voorkomt. We hebben destijds samen
in klas 4, 5 en 6 gezeten. Na die tijd hebben we elkaar, mede door een
verhuizing en de middelbare schooltijd uit het oog verloren. Wat is het
dan bijzonder dat je elkaar na zo’n 70 jaar weer ontmoet. Ik ben dan
ook erg benieuwd welke oud-leerlingen op deze schoolfoto nog in leven
zijn en met mij contact willen opnemen
J.C. van Es, jc-vanes@ziggo.nl
Wie heeft dit Engels
leerboek thuis liggen?

Op zoek naar een Engels leerboek uit de jaren 1960: Spotlights 1. Samengesteld door K.
Vlaskamp en G. Tanis, uitgever
Van Goor Zonen. Leerboek werd
gebruikt op het Lyceum ‘de Populier’, te Den Haag. Dit boek is
ingenaaid, met harde kaft en telt
112 bladzijden.
J. Staal
standsure@9online.fr

Gezocht: Receptenboek
Huishoudschool Laan
van Meerdervoort
Wij zijn op zoek naar het volgende boek:
Recepten
Huishoudschool
Laan van
Meerdervoort Den
Haag. Van
Cleef. Het
boek is
geschreven door Fréderique Mathilde
Stoll en Wilhelmina Hendrika
de Groot. Bijgevoegd de foto van
het gewenste boek. Het betreft
de 27e herziene druk uit 1954.
Misschien zijn er lezers van De
Haagse Tijden die tips hebben?
Of wellicht zelfs een exemplaar
thuis hebben liggen? Alle informatie is welkom.
Marian Pijnaker.
maengi2@hotmail.com
Uitgave:

De Haagse Tijden

Laan van Meerdervoort 174
2517 BH Den Haag
www.facebook.com/dehaagsetijden
www.twitter.com/dehaagsetijden
www.instagram.com/dehaagsetijden
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Uw krant is elke twee weken in
een oplage van tenminste 65.000
exemplaren gratis af te halen op circa
360 distributiepunten in Den Haag,
Zoetermeer, Westland, Delft, MiddenDelfland, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en
Wassenaar.

Redactie:

De artikelen, verhalen en foto’s in onze
krant worden aangeleverd door onze
lezers. De ingezonden artikelen zullen
ook gebruikt worden op de website en
sociale media (Facebook, Twitter en

Op zoek naar
Lies Lubbers
Voor een goede vriendin ( Adrie
Vredenborg) zoek ik Lies Lubbers. Dit is haar meisjesnaam.
Lies heeft samen met Adrie
gewerkt bij De Gruyter in Den
Bosch van 1966 tot 1970.
Toen is Lies getrouwd met Ger
de Borst en naar Den Haag
verhuisd. Ze is gescheiden van
Ger, maar hopelijk woont ze nog
in Den Haag. Wie kan ons helpen? Adrie wil haar heel graag
ontmoeten!
Mia Rademaker
radsteen@hotmail.com
Foto van de Lagere
School Waalstraat 30
Wie kan mij helpen aan een
totaalgevel foto van de Lagere
school Waalstraat 30 (van 19001949) of van de Technische
school voor het kleding Bedrijf
(van 1949-1980). Het werd ook
wel eens De School voor mode
en kleding genoemd en in de
Tweede Wereldoorlog werd
het gebouw gebruikt als school
voor het Joods onderwijs. Indien
mogelijk, graag bericht/antwoord via de mail of op nummer
0623898170
Frans van Barneveld
f.van.barneveld@kpnmail.nl

Haags Mopje
Kom een bekende tegen op de Laan van Meerdervoort die tegen
mij zegt: “Ik ben nu vier keer op vakantie geweest naar Tenerife
en elke keer als ik terugkom is mijn vrouw zwanger.” Zeg ik:
“Maar dan ga je toch naar een ander land.” Zegt hij: “Nee,
volgende keer neem ik haar gewoon mee naar Tenerife.”
Elly Smit
We roepen alle Haagse humoristen op een mop te
mailen naar redactie@dehaagsetijden.nl,
zodat er tweewekelijks één geplaatst
kan worden onder de rubriek ‘Haags
Mopje’ en we er met z’n allen weer
even ouderwets hartelijk om kunnen lachen.

Rectificatie Ruiterstandbeeld van Corbulo
Corbulo. Deze foto geeft één van
de beelden weer die bij de Vaillantlaanbrug staan en de juiste
ondertitel was: ‘Beeld op de brug
bij het Vaillantplein, 1975. Foto:
A. van der Linden, collectie Haags
Gemeentearchief’. Hiernaast staat
het echte ruiterstandbeeld van
Corbulo afgebeeld. Een oplettende lezer mailde nog een interessant weetje: “Het paard zou op
zijn oude plek (het is in één keer
verplaatst) met zijn achterwerk
Bij het artikel over Albert Termo- naar Den Haag gestaan hebben.
te (9 maart 2021) is er tijdens
Waarom? Corbulo wilde niets
de opmaak iets misgegaan met
van doen hebben met de annexahet ondertitelen van de foto’s. De
tieplannen van Den Haag, die
foto rechts bovenaan is uiteraard
Voorburg geheel of gedeeltelijk
niet het ruiterstandbeeld van
wilden inlijven.”

Gezocht:
Tastbare herinneringen
Al jaren verzamel ik tastbare
herinneringen aan het Burgerweeshuis voor Nederlands
Hervormden uit Den Haag (sinds
de jaren zeventig Stichting
Boschuijsen) en de Fundatie van
Renswoude Den Haag. Bijna 350
jaar gevestigd geweest aan het
Westeinde en daarna ca. 70 jaar
aan het Jozef Israëlsplein. Ik heb
er zelfs een boek over geschreven. Misschien zijn er lezers die
Foto: C.J. Gilde, 1920, collectie Haags Gemeentearchief
nog ergens iets tastbaars hebben
liggen van voornoemde instellingen, zoals uitnodigingen, een menukaart en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ik ben overal blij mee en wacht de reacties in spanning af.
Aad Lelieveld, Poeldijk, lelie@kabelfoon.nl
Instagram) die aan De Haagse Tijden ter
beschikking staan. Hergebruik van de
artikelen en foto’s is aan de uitgever. Voor
de vaste columnisten geldt een andere
regeling. U kunt uw verhaal insturen
naar: redactie@dehaagsetijden.nl

Abonnementen

Voor € 75,00 per jaar kunt u de krant
in Nederland thuis ontvangen per post.
Buiten Nederland ontvangt u de krant
voor € 95,00 per jaar. Een abonnement
vraagt u aan via de klantenservice.
Het is het voordeligst om de krant na
verschijning gratis als PDF te downloaden
via onze website www.dehaagsetijden.nl.

Adverteren

Wilt u ook adverteren in De Haagse
Tijden? Vraag naar de mogelijkheden
bij Daphne Brückel of Jolanda Kraanen
en bel 070-3607676 of mail naar
dehaagsetijden@bruckel.nl

Hoofdredacteur

Sara van Kuilenburg
redactie@dehaagsetijden.nl

Vaste auteurs
John Vroom
Marcello & Els
Milja de Zwart
Robert Mindé

Fotografie

De Haagse Tijden heeft de moeite
genomen om de rechtmatige eigenaar
van de gepubliceerde foto’s te vinden.
Als u meent de publicatierechten te
hebben, kunt u contact opnemen met
de uitgever.

Vormgeving

Brückel Reclame BV

Lezersservice

De lezersservice is te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 10 - 12 uur
op: 070 - 345 76 97

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Bloeiend West duinpark
D

e lente trekt zich gelukkig helemaal niets
van corona aan. Die doet gewoon zijn ding!
En juist op dit soort momenten ben ik extra
dankbaar dat er in Den Haag genoeg mogelijkheden
zijn, ook in deze corona-periode, om van de lente
te genieten. We kunnen op het strand, langs de zee
lopen of een mooi park bezoeken, zoals het Westbroekpark, Zuiderpark, Clingendael of Solleveld!
Zelfs op het Lange Voorhout wordt het voorjaar ingeluid met bloembedden vol krokussen. En later in
het seizoen staan de bomen in de bomenbuurt vol
met roze bloesem!

Sneeuwroem

Je hoeft echt niet ver te reizen
om van dit natuurschoon te
kunnen genieten. Ook in het
Westduinpark zie je nu al van
alles gebeuren, tenminste als je
de moeite neemt om goed om
je heen te kijken. Dit prachtige
gebied ligt in Den Haag en ik
loop er dan ook bijna iedere
dag. Daarbij moet gezegd worden dat ik er niet ver vandaan
woon. De sneeuwklokjes zijn
alweer zo goed als verdwenen
en hebben plaats gemaakt voor
de Oosterse sterhyacint en als je
heel goed kijkt, kun je zelfs de
kleine veldkers ontdekken; zo
mooi hoe de piepkleine, witte
bloemetjes uit hun rozetten
ontspruiten. Het is overigens
een wintergroente en bevat veel
vitaminen. De duinen krijgen
een geel accent door onder
andere de mahoniastruiken,
het gewoon speenkruid en het
voorjaarshelmkruid. Volgens de
Rode Lijst is dit in Nederland
een zeldzame soort. Bijzonder
om te weten dat je er in het
Westduinpark zo ongeveer over
struikelt!

De eerste bloesems zijn die van
de kerspruim en van de iep. Wat
later in het seizoen komen daar
dan natuurlijk de sleedoorn
en de eenstijlige meidoorn bij.
Laatstgenoemde is de boom
waar Meijendel naar is vernoemd. Uitzonderlijk mooi vind
ik de bloesem van de zeldzame
weichselboom; ik heb er vier

kunnen ontdekken in het park.
Het geeft één grote witte pracht
en je wordt helemaal meegezogen in de heerlijke geur die doet
denken aan amandelen. Een
buitengewoon mooi bloempje
is de sneeuwroem, je hebt ze in
het groot en klein. Samen met
hondsdraf en grote ereprijs
zorgen deze bloemen voor meer
blauwe en paarse tinten in het
duin.
Eigenlijk is er zoveel te zien in
het Westduinpark. Ik had er
geen idee van, totdat ik noodgedwongen het hardlopen moest
laten. Als alternatief ben ik
toen gaan wandelen, notabene
in hetzelfde gebied. Tijdens
het wandelen heb je de tijd
om goed om je heen te kijken
en zie je natuurlijk veel meer
dan als je hardloopt en ik was
verbaasd en blij verrast met de
enorme hoeveelheid flora in de
duinen en de verscheidenheid

Rode ribes

Boerenkrokus

hiervan. Daardoor ben ik op
een andere manier gaan kijken
en besloot al het moois dat ik
onderweg tegenkwam, vast te
leggen en in kaart te brengen
met behulp van fotografie. Van
het één kwam al snel het ander,
want met alleen een plaatje ben
je er niet. Daar moet ook nog
een naam en een verhaal bij.
Determineren dus en dat blijkt
geen sinecure. Als leek zonder
enige botanische kennis weet je
dan echt niet wat je overkomt.
Zoveel foto’s en geen idee waar
je moet zoeken.
Gelukkig vond ik enkele websites waar de flora is ingedeeld
op kleur tijdens de bloei. Ook
kwam ik terecht bij mensen
die reeds bekend waren met
de flora van het duin en via een
artikel over de wegdistel ont-

moette ik een ecologisch en botanisch onderzoeker in de buurt
van Nijmegen. Die heeft mij echt
enorm geholpen en bovendien
gewezen op de website Waarneming.nl. Een aanrader voor eenieder die planten op naam wil
brengen! Het is dan wel zaaks
dat je naast het nemen van een
foto van de bloem, ook blad,
steel en de gehele plant fotografeert. Het ging niet meteen van
een leien dakje. Grote frustratie
leverde de enorme hoeveelheid
‘paardenbloemen’ (composieten
met lintbloemen) en de schermbloemigen als fluitenkruid en
peen op. Moeilijk om al die
verschillende soorten binnen
die groepen thuis te brengen.
Dat is dan ook niet altijd gelukt.
Tijd om te accepteren dat je ook
niet alles kan weten!
En toen had ik al die foto’s met
de juiste namen… wat kon ik
daarmee doen? Ik wilde ze
delen met zoveel mogelijk mensen. Mensen enthousiasmeren
om zelf op pad te gaan. Daarom
heb ik een website gemaakt. Gekozen is voor een toegankelijke
en speelse opzet. Geen wetenschappelijke detailinformatie
maar leuke feiten en weetjes,
en antwoorden op tal van
vragen: Is de plant al dan niet
giftig? Kun je er pastasaus van
maken? Waar kun je de plant

voornamelijk vinden? En waar
komt de naam vandaan? Omdat
indeling op kleur mij goed heeft
geholpen bij het zoeken, heb ik
de planten op deze website ook
gerubriceerd op kleur van de
bloei.

Natuurlijk is de lente hét
jaargetijde waarin veel planten
in bloei staan. Maar het zal je
verbazen hoe het Westduinpark
ook in andere jaargetijden bloei
kent. Je moet het wel willen
zien. Zoals bijvoorbeeld het
mooie stekend loogkruid in
september, dat vanwege het
hoge kaliumgehalte vroeger
werd gebruikt bij de productie
van glas. Zelfs in december vind
je nog het bezemkruiskruid,
gekroond met gele bloemen en
de paarse dovenetel bloeit het
gehele jaar door! Ik zou zeggen:
trek de wandelschoenen aan
en neem eens een kijkje in het
Westduinpark of laat je eerst
inspireren op www.bloeiendwestduinpark.com waar je zelfs
een boekje vindt dat onderweg
mee kan!
Alle foto’s komen uit het persoonlijk archief van Monica
Hoogduin.
Monica Hoogduin
info.bloeiendwestduinpark@
gmail.com
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Voor ál uw klussen in en rondom huis en tuin
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Schilderwerk (binnen/buiten)
Timmerwerk
Elektra
Sanitair
Tuinonderhoud
Ophangen van lampen en schilderijen

Napraten, troosten en ontmoeten
in een gastvrije omgeving

Wellicht het mooiste crematorium van Den Haag en Zuid-Holland. Een
intiem gebouw te midden van de duinen en de bomen van Den Haag.

Wij verzorgen graag uw buitenschilderwerk, maak
hiervoor tijdig een afspraak met De Ontzorg Centrale.

Gastvrijheid staat bij ons centraal, daarom is het crematorium alle dagen
in de week beschikbaar. Ook de tijdsduur van de dienst stemmen
wij af op uw behoeften.

T. 0174-768888 | info@deontzorgcentrale.nl
www.deontzorgcentrale.nl

Het uitvaartcentrum en het crematorium zijn direct met elkaar
verbonden. Zowel opbaren, afscheid nemen als cremeren of begraven
kan op dezelfde locatie.
Vraag uw uitvaartbegeleider of ondernemer naar de mogelijkheden
van deze locatie.

Crematorium Haagse Duinen | Wijndaelersingel 1 | 2553 AC Den Haag
t: (070) 218 20 88 | e: info@crematoriumhd.nl
www.crematoriumhaagseduinen.nl

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 070 - 306 16 96
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

Behandeling aan huis
Een team van prothesespecialisten
Wij komen gratis bij u thuis voor het maken van nieuwe
protheses of het corrigeren en repareren van uw huidige
protheses. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij
u perfect van dienst zijn!
Enrico, Martijn, Jasper
en John Jellema

Tel: 070-3555790
info@novodent.nl

Valkenboskade 466
2563 JK Den Haag
(Hoek Laan van Meerdervoort
recht t.o. halte tram 3 en 12)

• Voor het maken van nieuwe kunstgebitten
• Pasvormcorrecties en reparaties
• Gratis behandeling aan huis
• 75% vergoeding vanuit uw basisverzekering,
25% eigen bijdrage
• Rechtstreekse vergoeding door uw zorgverzekeraar

www.novodent.nl

Ervaring met werkzaamheden in
het sociaal domein? Dan bent u
diegene die we zoeken!
Door de steeds groeiende vraag naar hulp zoeken wij
vrijwilligers met ervaring voor enkele uren per week die
ons gezellige team komen ondersteunen.
• Schuldhulpverleners
• Maatschappelijk werkers
• Juridisch geschoolde mensen
Mensen die ervaring hebben opgedaan bijvoorbeeld binnen de
sociale dienst van een van de gemeentes of maatschappelijke
organisaties kunnen zeer nuttig werk verrichten binnen onze
stichting. Hulp geven aan mensen die dit nodig hebben in een
steeds complexer wordende samenleving is het doel wat wij
nastreven. Hiervoor hebben wij gekwalificeerde mensen nodig.
U gaat in samenwerking met onze geschoolde schuldhulpverleners
van het Sociaal-Ombudsteam cliënten begeleiden en het traject
volgen wat noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van
schuldbegeleiding.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
Raymond Talhout, manager Sociaal-en Ombudsteam,
T. 070-221 05 82, Email: r.talhout@devolharding.nl

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat
Roggeveenstraat 116 – 2518 TT Den Haag – T.070-221 05 82
Email: steunentoeverlaat@devolharding.nl – www.devolharding.nl

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden
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Reactie op ‘Mijn Jeugd in de
Bomenbuurt en de Vogelwijk’
B

este Els, wat een leuk artikel heb je geschreven over jouw jeugd in de
Bomenbuurt en Vogelwijk (12 januari 2021, p. 3). Zelf ben ik in 1938
in de Goudenregenstraat geboren, op de hoek van de Sneeuwklokjesstraat. Veel van wat je schreef herkende ik en het was leuk om het te lezen.
Dank je wel.
Ik ging ook op de Haviklaan
naar school. Op de kleuterschool herinner ik mij zuster
Francine en aan de overkant
stond nog zuster Louise aan het
hoofd. Maar zij vertrok toen ik
in de zesde klas zat. Met de hele
klas zongen wij toen buiten voor
het klooster: “Wij willen zuster
Louise terug!” Daar kregen we
zelfs een standje en strafwerk
voor, want het was natuurlijk
heel onaardig voor zuster Odilia.
In de tweede klas had ik juffrouw Luyken als juf. Zij woonde
met haar zus op het Mezenplein.
Daar bevonden zich ook een
slager, een bakker en een kruidenierswinkel, waarvan de kinderen allemaal op onze school
zaten. ‘s Zondags zag je elkaar
in de kerk. Vlakbij de Haviklaan
stond de O.G. Heldringschool, ik
weet niet meer precies wat het
was, maar daar hadden we ook
iets mee, iets plagende over en

Communicantje - Laat de kleinen tot mij komen

weer. Hier in Delft blijkt mijn
buurman van dezelfde leeftijd,
toentertijd op de Heldringschool
te hebben gezeten.
Mijn eerste heilige communie
deed ik in het magazijn van
Vroom, in de Fahrenheitstraat,
tegenover het West-End Theater, waar een noodkerkje was
ingericht. Dat was in de oorlog,
ik denk voorjaar 1945, want de
Sacramentskerk was gevorderd
door de Duitsers en lag achter
de Atlantikwall, in het spergebied vol landmijnen. In de kerk
vonden paarden onderdak.
Direct naast ons huis en die
van slager Akkerman, was de
afzetting met betonblokken en
prikkeldraad. We zijn een poosje
geëvacueerd naar de school in
de 2e Braamstraat. In het begin
mochten we nog met een pasje
door het afgezette gebied naar
school. Levensgevaarlijk en
we hebben ook wel
gezien dat er iemand
op een mijn liep en
door de lucht vloog.
Brrr! Ook was er de
angst als er een V1 of
V2 overvloog en misschien zou draaien,
op zo’n moment renden we snel weer de
andere kant op. In de
Sneeuwklokjesstraat
was de achterkant
van de school die
in de Sneeuwbalstraat stond. Daar
bij het hek rond het
schoolplein was het
uitdelen van de soep

Op fietskamp met de padvinderij. Ik ben het liggende meisje vooraan

of stamppot van de gaarkeuken.
Toen er een keer sneeuw lag,
gleed een oude man met zijn
pannetje soep uit, hij ging de
soep, op zijn knieën zittend,
oplikken. Het gebeurde recht
tegenover ons keukenraam,
moeder heeft hem binnengeroepen en te eten gegeven. Zelf
gingen wij ook met een pannetje
of schaaltje naar die ketels voor
eten. Wij kinderen mochten
de ketels uitlikken als ze leeg
waren.

In het West-End Theater
mochten we gratis – met ons
gezin van elf kinderen – naar de
film: ‘Voordeliger per dozijn’. Ja,
Toon Hermans hebben we daar
ook nog zien optreden. Ik zat,
net als jij, ook op de padvinderij. Eerst bij de ‘Kabouters’ op
de zolder van de jongensschool
en later bij de ‘Gidsen’. Mijn
broers zaten allemaal op de
school aan de Parkietlaan en
Tempo had daar in de gymzaal
de trainingen. Boven de deur
hing het bord: “Denkt aleer gij
doende zijt, en doende denkt
dan nog”. Bij Tempo droegen
we een donkerblauw rokje en
een witte blouse. Ik zat ook op
het kinderkoortje de Meiklokjes onder leiding van zuster
Francine. Op zondag mochten
we dan in de kapel van het
klooster zingen bij de Heilige
Mis, nu eucharistieviering
genoemd. Op het Mezenplein
woonde mijn vriendinnetje en
later heb ik weer contact met
haar gehad. Helaas is zij nu
overleden.

Kinderkoor Meiklokjes op de trap van het klooster aan de Haviklaan

De naam van de koster, Schouten, herken ik. Er was ook een
priester Simonis, hij werd
later kardinaal. Van pastoor
Heskes kregen mijn man en
ik huwelijksonderricht. In de
Sacramentskerk zijn we in 1963
getrouwd en in 1967 is daar
onze eerste zoon gedoopt.
Uitvaarten van onze ouders en
andere plechtigheden (doop,
vormsel, huwelijken en uitvaarten) van ons gezin, vonden ook
plaats in die kerk. Ik had een
vriendinnetje (Leny?) de Vries,
van het Stokroosplein. Haar
vader speelde orgel in de kerk.
Als ik bij haar mocht spelen,
speelde haar vader altijd piano,
heerlijk vond ik dat. En dan was
er de heer Huysmans, die achter
het orgel zat. Hij was ook dirigent van het Schola Cantorum
‘Sursum Corda’, het mannenkoor
dat Gregoriaans zong. Mijn
broers zongen daar in mee.
Onder het kerkgebouw, aan
de achterkant, was een ruimte
waar wij konden dansen, de
Korenbloem heette het, speciaal
voor parochianen vanaf achttien
jaar. Later was dat in de gymzaal
van de jongensschool.
De grote vakanties vierden wij
op het strand; met een bolderkar gingen we op de Laan van
Poot de duinen in en dan was
het nog een stuk lopen naar het
strand. Eén keer in de vakantie
mochten we naar het circustheater, waar een echte circusvoorstelling te zien was. Wij kochten
ons brood bij Hus, op de hoek
van de Sneeuwbalstraat. Daar

kon je heerlijke ‘puddingstukjes’
kopen voor een dubbeltje. Dat
was gemengd gebak van de dag
ervoor, als ik het goed heb. Ook
lieten we er brood bakken van
het koren uit de aren die wij zelf
hadden geraapt op het korenveld van familie, en thuis eerst
hadden gedorst.
Dan was er een schoenmaker
(Dijkhuizen?) waar ik vaak
heen moest van mijn moeder.
En Ulrich, de sigarenwinkel
bij ons aan de overkant, op de
hoek. Op het Goudenregenplein
zat de Gruyter, met z’n ‘snoepje
van de week’. Als je de winkel
via de stenen of marmeren trap
binnenstapte, kwam de heerlijke koffiegeur je al tegemoet.
De koffie werd, indien gewenst,
vers voor je gemalen. En Jamin
met de ‘dubbel-dikke’ tussen
twee wafeltjes: heerlijk ijs.
Ja, mmmm...het droppoeder
van Nettesheim in de Fahrenheitstraat, met je natte vinger
elke keer uit het potje likken. Ik
krijg er ter plekke weer trek in.
Je kunt je nu niet meer voorstellen dat je de ladders in je nylons
liet ophalen in een winkel. Voor
het uurloon van nu, koop je wat
paren nieuw, denk ik.
Nu we ouder worden gaan we
steeds meer aan onze jonge jaren terug denken en je
herinnert je steeds meer. Leuk
om dan eenzelfde verhaal in De
Haagse Tijden te lezen.
Gonnie van der Horst-ten Berge
gvanderhorst@hotmail.com
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“Klussenbedrijf ‘De Ontzorg
Centrale’ is er voor iedereen!”
aldus eigenaar Rob Herrebout

V

oor álle kleine en grote klussen in en rondom huis en tuin.
Onze focus ligt weliswaar op het ontzorgen van ouderen,
maar wij staan voor iedereen klaar die door gebrek aan
tijd, kennis, technisch inzicht en/of fysieke beperkingen behoefte
heeft aan hulp.

Uw fietsspecialist in e-bikes,
stadsfietsen en sportfietsen
met 25 jaar ervaring!
Wat mag u van ons team
verwachten:
O Vrijblijvend en eerlijk advies naar de
laatste ontwikkelingen op fietsgebied
O Een hoog serviceniveau met een
glimlach voor al onze klanten
O Een professionele werkplaats met
korte wachttijden
O Een groot assortiment
testfietsen welke altijd tot uw
beschikking staan

Escamplaan 313 | 2547 EA Den Haag | 070 323 5169
Loosduinse Hoofdplein 203 | 2553 CP Den Haag | 070 397 7737
www.profilevanderhut.nl

Voor álle kleine en grote klussen in
en rondom huis en tuin. Onze focus
ligt weliswaar op het ontzorgen van
ouderen, maar wij staan voor iedereen
klaar die door gebrek aan tijd, kennis,
technisch inzicht en/of fysieke beperkingen behoefte heeft aan hulp. Kortom
de ‘Ontzorg Centrale’ probeert een zo
groot mogelijk aanbod van diensten aan
te bieden. De komende periode ligt het
accent vooral op het buiten schilderwerk, maar de ‘Ontzorg Centrale’ is
er ook voor al uw binnen schilderwerk, timmerwerk, elektra, tuinonderhoud en voor het
ophangen van lampen en schilderijen. Waar nodig kan ‘De Ontzorg Centrale’ ook – door
haar uitgebreide netwerk - mensen in contact brengen met betrouwbare en betaalbare leveranciers en dienstverleners uit de regio. Alles in één hand. De dienstverlening is niet alleen
gericht op het “technisch” ontzorgen, maar ook gericht op het sociale aspect. U kunt ook
werkzaamheden combineren. U stelt zelf een wensenlijstje op en wij voeren het voor u uit!
Bent u geïnteresseerd?
Wij verzorgen graag uw buitenschilderwerk, maak hiervoor tijdig een afspraak.

Bekijk alle mogelijkheden op: www.deontzorgcentrale.nl of neem – geheel
vrijblijvend - contact met ons op via het contactformulier of bel 0174-76 88 88.
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De verdwenen kerk
in de Wenckebachstraat
I

n het begin van de vorige eeuw, breidde Den Haag zich uit en ontstonden rond het centrum nieuwe woonwijken. Elke wijk had wel één of twee
kerken (rooms-katholiek en/of protestants) die gebouwd leken te zijn
voor de eeuwigheid. Maar de meeste zouden hun honderdjarig bestaan niet vieren. Door teruggang in het kerkbezoek was het niet meer rendabel de gebouwen
in stand te houden en volgde sluiting en vaak sloop. Een van deze kerken was de
rooms-katholieke kerk in de Wenckebachstraat. Gebouwd in 1923 en gesloopt in
1982. De kerk was gewijd aan de heilige Gerardus Majella. De keuze voor deze
heilige was niet zonder reden.

Stipte gehoorzaamheid
Gerardus Majella leefde van
1726 tot 1755 en was de zoon
van een kleermaker. Hij werd
broeder in een klooster van de
Redemptoriste, waar hij opviel
door zijn stipte gehoorzaamheid.
Aan hem werden veel wonderen,
zoals genezingen, toegeschreven.
Op 29-jarige leeftijd overleed
hij aan tuberculose en in 1904
werd hij heilig verklaard door
paus Pius X. Voor mgr. A.J. Callier,
bisschop van Haarlem, was de
stipte gehoorzaamheid van Majella de reden de nieuw te bouwen Haagse kerk te wijden aan
deze heilige; als voorbeeld voor
de parochianen om zich stipt te
houden aan de voorschriften van
paus en bisschoppen.

Het kerkgebouw

De bouw van de nieuwe woonwijk het Laakkwartier, maakte
de stichting van een nieuwe
parochie noodzakelijk. Op 13
augustus 1921 werd J.A. Ruhé,
kapelaan van de parochie van
de Heilige Joseph te Den Haag,
door de bisschop benoemd tot
bouwpastoor. Ruhé vormde
een bouwcommissie en ging
spoedig over tot de aankoop
van grond voor onder andere
kerk, pastorie, scholen en
een zusterklooster. De totale
kosten bedroegen ruim
zeshonderdduizend gulden.
Het ontwerp van de kerk
was van architect Jan
Stuyt. Uniek voor katholiek Nederland, waren
twee kinderkapellen (voor
jongens en meisjes) ter
weerszijden van het priesterkoor.

Tijdens de preek sloot men de
kapellen af zodat de jeugd daar
ongestoord bezig werd gehouden met stichtende verhalen.

Pastoor J.A. Ruhé

Joannes Adrianus Ruhe werd
geboren in 1880, in het hartje
van Amsterdam, niet ver van het
Paleis op de Dam. Zijn ouders
hadden daar een groentewinkel.
Hij werd in 1903 tot priester
gewijd. (NB Vanwege de Duits
klinkende naam Ruhe liet hij
zich later Ruhé noemen.) Ruhé
begon als kapelaan in Leiden
en werd later overgeplaatst
naar Den Haag. Hij zette zich
in voor de vorming en scholing
van de arbeidersjeugd. Zodat
werd voorkomen dat zij in
contact kwamen met ‘ongelovige’ vriendjes of vriendinnetjes.
Vijfendertig jaar lang, van 1921
tot zijn overlijden in 1956, was
pastoor Ruhé het gezicht van
de Gerardus Majellaparochie. In
1953 werd hij voor zijn verdiensten benoemd tot officier in
de Orde van Oranje-Nassau.

Het Rijke Roomse Leven

De bouw van de kerk en vorming van de parochie vond
plaats aan het begin van de
periode die wij nu karakteriseren als het Rijke Roomse
Leven (1920 – 1960). Het
waren de jaren van verzuiling waarin ieder geloof
of overtuiging zijn eigen
‘zuil’ had. Binnen de
katholieke zuil deed men
onderling zaken met
geloofsgenoten;

St. Gerardus Marjellakerk. Foto: Gedenkboek 60 jaar Wenckebach

Interieur van de St. Gerardus Majellakerk, 1981. Foto: P.G. Kempff, collectie Haags Gemeentearchief

van de katholieke architect Jan
Stuyt die de kerk ontwierp tot
bijvoorbeeld de katholieke
slager Kempen die de catering
verzorgde voor het jaarlijkse
uitstapje van het zangkoor. Het
is ondoenlijk dit rijke Roomse
leven, zoals zich dat afspeelde in
de Gerardus Majellakerk, uitgebreid weer te geven. Ik beperk
me daarom tot enkele gebeurtenissen.

Voetbal en boeken

Onder het ‘bewind’ van pastoor
Ruhé bloeide het parochieleven
en kwamen bijzondere initiatieven tot stand. Een er van was,
in 1961, de oprichting van de
voetbalvereniging R.K.V.V. De
Valkeniers. In 1976 kregen De
Valkeniers landelijke bekendheid
toen Aad de Mos als trainer werd
aangetrokken. Hij stapte over
van Wilhelmus, die speelde in
de eerste klasse van de KNVB,
naar een club uit de eerste klasse
van de HVB. Na ruim zestig jaar
kwam in 1987 een einde aan De
Valkeniers, toen zij fuseerden
met Juventas. Een ander initiatief was de oprichting van een
rooms-katholieke bibliotheek.
Deze bibliotheek was een onderdeel van de Sint Vincentiusvereniging. Een van de doelstelling
van deze vereniging was om in
elke volkswijk een RK bibliotheek
te openen. ‘Een bibliotheek’ aldus
pastoor Ruhé ‘waar een ieder
zonder gevaar voor geloof of
goede zeden een ruime keus aan
lectuur vindt. Slechte lectuur is
onze grootste vijand’.

Collectanten van de Majellakerk

Doopdienst in maart 1965. Foto: familiearchief van Borsboom

Afscheid van
een komiek
In Rijswijk woont, sinds 1925,
Johan Buziau. Voor de oorlog
is hij een gevierd komiek en
revuester. Na de oorlog treedt
hij niet meer op en weigert de
pers te woord te staan. Hij is een
deugdelijk katholiek. Van deze
kennis maakt een verslaggever
gebruik door op een zondagmorgen naar Rijswijk te gaan
om in de Bonifatiuskerk enkele
missen bij te wonen in de hoop
Buziau te kunnen interviewen.
Tevergeefs want hij weet niet
dat Buziau, over de gemeentegrens, in de ‘Gerardus Majella’
kerkt. Wanneer Johan Buziau
op maandag 3 februari 1958, na
een kort ziekbed overlijdt, wordt
hij vanuit de ‘Gerardus Majella’
begraven. Donderdagavond is
daar het rozenkransgebed voor
de overledene. Na afloop halen
kerkgangers in het patattentje
‘De kikker’ bij de kerk herinneringen op aan Buziau. De andere
dag, vrijdag, is de plechtige

uitvaartdienst. De Gerardus
Majellakerk is nog nooit zo vol
geweest. Veel bewonderaars,
waaronder Toon Hermans,
komen Buziau de laatste eer
bewijzen.

Teloorgang

In de jaren zestig, na het Tweede
Vaticaans Concilie, kwamen er
veranderingen in de roomse eredienst. De ingrijpendste was de
vervanging van het Latijn door
de volkstaal; het Nederlands.
Ook werd toegestaan om – in
plaats van op zondag – op zaterdagavond de heilige mis bij te
wonen. Er waren ook kleine wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de
doop die voorheen in besloten
familiekring plaats vond. Hier
kwam in 1965 een gezamenlijke
doopdienst voor in de plaats.
Ook was er een versobering
van het kerkinterieur; beelden
verdwenen en muurschilderingen werden overgeschilderd.
Desondanks bleef het kerkbezoek dalen. Van zesduizend
kerkgangers in de jaren vijftig
tot nog geen driehonderd in de
jaren zeventig. Als gevolg van
deze teruggang besloot men omstreeks 1980 de kerk te sluiten.
Begin 1982 volgde de sloop. De
tijd dat van de gelovige stipte
gehoorzaamheid werd verlangd,
was toen al lang verleden tijd.
Kees de Raadt
raadtvanleeuwen@ziggo.nl
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The Flingelbunts
N

ooit eerder uitgebrachte opnames van de
Haagse beatband The Flingelbunts zijn na
54 jaar alsnog op de plaat gezet. Den Haag
was in de jaren zestig dé beatstad van Nederland.
Er waren vele bands die overal en nergens optraden. Zo waren er jeugdsociëteiten die zich meestal
bevonden in crypten onder een kerk, dansgelegenheden zoals ‘de Marathon’ in Den Haag, ‘Palais de
Dance’ en ‘de Beatclub’, in Scheveningen. Enkele
van die bands kregen nationale en zelfs internationale bekendheid, zoals de Earring, Sandy Coast,
The Motions en Shocking Blue. Toch waren er ook
bands die vooral in Den Haag en omstreken succes hadden, maar waarvan nooit opnames werden
gemaakt of uitgebracht.
Een van die laatst genoemde
bands was The Flingelbunts.
Zij traden ook op in ‘de Marathon’, in ‘de Beatclub’ en op vele

De nieuw uitgebrachte ep van

de Flingelbunts

andere locaties in Den Haag en
omstreken. Ze organiseerden
hun eigen fan-avonden in de
zaal van de Engelse Kerk, in de
Archipelbuurt. Ook componeerden ze hun eigen
muziek en vier van die
songs werden opgenomen
in de toentertijd bekende
GTB-studio in de Jan van
Nassaustraat. Er is nooit
meer wat gedaan met
die opnames, want The
Flingelbunts gingen kort
daarna uit elkaar, aangezien alle leden van de
band in militaire dienst

moesten en er op die manier
niet meer geoefend en opgetreden kon worden.

Eind 2020 werden die opnames
wonderbaarlijk genoeg, terug
gevonden op een plaat in een
kringloopwinkel en kwamen
in handen van een lid van de
Platenclub Utrecht (PLUT). Deze
club bestaat uit enkele heren die
alles weten van de Nederbeat
uit de jaren zestig en al eerder
materiaal uitbrachten uit deze
periode, zowel op plaat als in
boekvorm (zie website van
Platenclub Utrecht). Zij vonden
de opnames van de Flingelbunts
zo uniek, dat zij besloten deze
alsnog uit te brengen op de
Nederlandse platenmarkt. De
plaat zou gelanceerd worden op
de grote jaarlijkse platenbeurs
in de Jaarbeurshallen in Utrecht,
maar die ging helaas niet door
vanwege Corona. De plaat met
vier nummers is inmiddels wel
geperst en uitgebracht en al op
diverse radiostations te horen
geweest.
Ook is PLUT er in geslaagd drie
van de bandleden op te sporen.
Dat zijn de rasechte Hagenezen:
Gerard Persoon, Rinus Honig
en Bernard Bekman. Helaas is

U KUNT HET VERSCHIL MAKEN VOOR UW HUISDIER

Word nu deelnemer en
bescherm uw huisdier!

Promotiefoto’s van de Flingelbunts rond 1967

Cees van Olst, het vierde lid van
de band, inmiddels overleden.
Bernard is meer dan dertig
jaar docent Engels geweest op
het Haagse Aloysiuscollege en
Gerard werd docent Geschiedenis. Rinus heeft nog in diverse
Haagse bands gespeeld zoals
de Haigs en is veel met muziek
bezig geweest en Cees werd een
bekend glasblazer en glaskun-

stenaar in Nederland en had zijn
eigen glasmuseum in Hoogeveen.
Veel ‘oudere’ Hagenezen zullen
zich The Flingelbunts en andere
Haagse bands nog herinneren
en terugdenken aan die goeie
oudeHaagse beattijd, een bijzondere tijd met onuitwisbare
herinneringen.
Bernard Bekman
bjdbekman@icloud.com

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Rolf, Linda, Paul en Michelle van DELA

LIFELINE CALL FOR ANIMALS
Er zijn in ons land steeds meer alleenstaanden die geen of nauwelijks
sociale contacten hebben, geen familie meer hebben (of hier al jaren
geen contact meer mee hebben). Als deze
mensen huisdieren hebben, en hun baasje
thuis plotseling komt te overlijden zonder
op korte termijn te worden gevonden, wat
gebeurt er dan met hen?
Als deelnemer bent u er van verzekerd
dat uw huisdieren op tijd worden gevonden, in het geval van uw overlijden
thuis.
Dit gebeurt door middel van een volledig
geautomatiseerd controlesysteem per telefoon. Daarnaast is er natuurlijk bij overlijden
het vervolgtraject om uw dieren direct te
verzorgen en onder te brengen.
U kunt kennismaken met het systeem voor de periode
van een maand, zonder verlenging.

Bel: 06 - 23 55 00 37
www.dierenlijn.nl

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/denhaag of bel 070 217 09 10
voor een persoonlijk gesprek.
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In elke editie van De Haagse Tijden stapt
autojournalist John Vroom weer even in een
auto die vroeger door Den Haag reed.

Austin Healey
3000 Mk III
G

rappig, in voorbije jaren maakten automerken
auto’s die zij mooi vonden en werden ze niet
geremd door windtunneluitkomsten, benzineverbruik of een noodzakelijk familiegezicht. Auto’s
leken dan ook niet op elkaar en waren vaak karaktervolle resultaten vanaf een eigenzinnige tekentafel.
In dat opzicht is de autowereld
toch wel flink veranderd, want
het lijkt nu soms wel een eenheidsworst. Neem nu de Austin
Healey 3000 Mk III. Ergens in de
jaren vijftig is er iemand geweest
die met een blank vel papier achter de tekentafel is gaan zitten en
deze karaktervolle 2+2 sportwagen heeft getekend. Gewoon
omdat hij dat mooi vond. Dit
gebeurde in opdracht van Dan
Healey, die zo slim was om voor
dit model Austin-onderdelen te
gebruiken, zoals de motor uit
het model Westminster. De auto
werd op de London Motor Show
geshowd en de toenmalige directeur van BMC, vond dit zo’n mooi
model dat er een samenwerking
ontstond en de Austin Healey
was geboren. Het werd een waar
verkoopsucces en nog steeds
kennen wij hem als een op niets
gelijkend, Brits icoon dat nog

nooit van een windtunnel gehoord heeft. In Den Haag heb ik
hem nooit in de showroom zien
staan, maar wel bij Garage Poot
aan de Lammenschansweg, in
Leiden en heb er zelfs in gezeten.
Vóór mij ligt de folder die ik
toen heb meegenomen, ergens
begin jaren zestig. Een auto die
in 1963 16.700 gulden kostte
en waarvoor je nu zo’n 50.000
tot 80.000 euro moet neertellen.
Ik denk dat elke 50-plusser dit
iconische model wel kent. Lange
neus, imponerend front, mooie
glooiende aflopende zijlijn en
een korte kont, én natuurlijk
prachtige chromen spaakwielen.
Een crime natuurlijk om die
schoon te houden. En dan dat
interieur, een genot om naar te
kijken: twee kuipstoeltjes voorin,
waarvan je alleen de rugleuning
naar voren kon klappen om achterin plaats te kunnen nemen op

twee kuipvormige zitjes. Nou ja
zitjes – ruimte voor twee peuters
– dat hadden ze zelf ook wel in
de gaten, want het rugkussen
van deze zitplaatsen was zodanig
scharnierend opgehangen dat als
je hem neerklapte er extra bagageruimte werd verkregen. Het
dashboard, voorzien van mooi
wannotenhout, was zodanig slim
ontworpen dat het linker en het
rechter gedeelte naast het middenconsole, eenvoudig verwisselbaar waren voor uitvoeringen
met het stuur links of rechts. Het

stuur was drie-spakig en stond
loodrecht voor de bestuurder,
die sowieso al weinig ruimte had
tussen rugleuning en stuur. De
kap was met twee haken makkelijk te ontgrendelen en eenvoudig naar achteren te vouwen.
Onder de motorkap een potente
6-cilinder met 2912 cc en 150
pk die een topsnelheid van 200
kilometer mogelijk maakte.
Rijden met de Austin Healey was
echt hard werken: geen stuurbekrachtiging, geen rembekrachtiging, zwaar te bedienen pedalen,

Beauties of the Sixties (46)
In de jaren ’60
waren vrouwen
en auto’s nog
onlosmakelijk
met elkaar
verbonden in
promotie- en
reclame-uitingen
en geven nu een
nostalgische blik
op het tijdsbeeld
van toen.

Toen Cliff Richard in 1959
door Amerika toerde, zag
hij Sally in deze Chrysler
300 en schreef hij zijn hit
Living Doll.

kortom echt autorijden dus.
Tegenwoordig zijn we gewend
dat er van alles standaard op
zit, maar toen was er nog een
optielijst voor een verstelbare
stuurkolom, sigarenaansteker,
buitenspiegel, mistlamp, kachel
en ontmister, afsluitbare benzinedop, overdrive, bagagerek,
radio, spaakwielen en bekleding
van echt leer tegen bijbetaling.
Wat een beauty!
John Vroom
johnvroom@planet.nl

John Vroom (autojournalist)
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Dat las
de jeugd
vroeger…
W

orden er in 2021 door de jeugd nog tijdschriften gelezen, of heeft het gamen en
internetten die rol overgenomen? Ik neem
u mee terug naar de jaren zestig toen ik jeugd was
en mijn ouders mijn broer en mij voorzagen van een
weekblad. Maar wat lazen we nog meer zestig jaar
geleden? Deze keer beperk ik mij tot de stripverhalen.
Een volgende keer behandel ik de jeugdboeken!
De Taptoe van 23 april 1966

In de jaren zestig woonde ik met
mijn ouders en broer Frits op de
Haagse Meppelweg. Op dinsdag
kwam de bladenman van de
Margriet, die ook de Donald
Duck verspreidde en gooide
bij ons de Donald Duck in de
bus, waar mijn moeder ons op
geabonneerd had. Later nam de
P.T.T. de bezorging over. Groot
was dan de teleurstelling als de
DD niet in de bus lag, maar ’s
middags was er een herkansing
want in die tijd had de P.T.T.
twee bezorgmomenten per dag.
Dus zat de DD dan meestal ’s

middags wel in de bus. Omdat
ik in die tijd aan bronchitis leed,
moest ik vaak verzuimen van
school en kon dan het kakelverse
weekblad als eerste lezen.

en werd in grote oplage gratis
verstrekt. Het blad kostte in
de losse verkoop 20 cent. Voor
abonnees slechts 15 cent. Het
allereerste verhaal was Donald

“Natuurlijk kan ik nog wel een tijdje
doorgaan, want uit de vorige eeuw zijn
nog veel meer stripverhalen bekend.”

Donald Duck

De eerste uitgave van de Donald
Duck (een vrolijk weekblad)
verscheen in oktober 1952

Duck als brandweerman. Leuk
detail is dat het eerste verhaal
niet compleet is, want het plaatje
dat Donald naakt het huis uit
rent is in het startnummer
verwijderd. In de serie ‘de
beste verhalen van Donald
Duck nummer 1’ is het complete verhaal te lezen. Nu
niet meer voor te stellen,
maar het blad was half in
kleur en half in zwart/wit
gedrukt en bevatte 24 pagina’s. Niet te bevatten dat
het blad al 69 jaar uitkomt
intussen! Inmiddels kost
een los nummer van het
blad 3,25 euro.
Taptoe

ald Duck. Oktober 1952.
De allereerste uitgave van de Don

Mijn buurjongens op de
Meppelweg kregen een
Katholieke opvoeding en
daar viel geen Donald
Duck op de mat, maar
het weekblad Taptoe. Dit
verscheen in 1953 en
is tot 2016 uitgegeven.
Het eerste exemplaar
verscheen, gelijktijdig met het jeugdblad
Okki. Op 1 oktober
1953. Het blad had een
stichtelijk karakter dat
was gebaseerd op het
Katholieke geloof, maar
dat werd met de jaren

De Fix en Fox van 11 mei 1963

steeds minder totdat in 1966 uitgeverij Malmberg het weekblad
overnam. Door het afnemen van
abonnees is het blad nog een
tijd tweewekelijks uitgegeven in
plaats van wekelijks, tot het in
2016, na 63 jaar tot een einde
kwam.

Fix en Fox

Veel minder bekend is het
weekblad Fix en Fox, van de
Duitse uitgever en bedenker Rolf
Kauka dat in 1959 verscheen, en
waar mijn ouders ons ook een
abonnement op gaven. Zoals de
Donald Duck hoorde bij de uitgever van Margriet, zo hoorde dit
bulletin bij het damesblad Eva.
Het was een kleurrijk weekblad
met de avonturen van de tweeling Fix en Fox, twee rode vossen
en hun vriend Lupo die altijd
voor problemen zorgde. Het blad
bevatte 32 pagina’s in kleur en
kostte in de losse verkoop 35
cent. Naast de verhalen van de
voornoemde hoofdrolspelers
kwam ook uitvinder Knox, een
raaf, in beeld en, als tegenhanger van Hiawatha uit de Donald
Duck, het indiaantje Tom en
klein Beverhart. Ook was er
ruimte voor de indianenverhalen
van Winnetou en ruimtevaarder
Melle kop, die model zou staan
voor de M-melkbrigade en de
actie: ‘met melk meer mans’ van
Joris Driepinter. Helaas werd
Fix en Fox lang niet zo populair
als Donald Duck en reeds in
1966 kwam er een einde aan de
uitgave van dit leuke tijdschrift
voor de jeugd.
Het Kinderkompas

Opa en oma van moeders kant
waren verzekerd bij de Nationale

Levensverzekering bank N.V.
Voor de kinderen gaf de bank
een gratis maandblad uit onder
de naam Kinderkompas. De uitgave was
gevuld met rijk geïllustreerde verhaaltjes
en is uitgegeven tot
1970. Toen ging
de bank door een
fusie op in Nationale
Nederlanden. Als
wij bij opa en oma
op zondag op visite
gingen, doken we
meteen in het gezellige maandblad.

Flipje

Stripverhaaltjes die
ook heel populair
waren bij de jeugd
was de stripreeks
de avonturen
van Flipje van
Tiel. Al ver voor
mijn geboorte
Stripboek Sjors en Sjimmie al
in 1954 had de
jamfabrikant de Betuwe Tiel
een stripfiguur laten ontwikkelen in de vorm van een
Frambozenmannetje met witte
koksmuts. Bij de producten van
de Betuwe werden stripstroken
toegevoegd die in een apart
verkrijgbaar album konden
worden geplakt van een kleine
50 cm lengte! Vanaf 1955 werden kleine, vierkante boekjes
uitgegeven. Deze spaarden onze
ouders voor ons door het Flipjemerkje uit de potten jam te
knippen. Uiteindelijk zijn er 46
van dergelijke boekjes uitgegeven, die in een verzamelband
konden worden bewaard. De
Betuwe is overigens inmiddels
overgenomen door Hero.
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Het kinder-kompas van juli 1961. 19e jaargang.

Omslag verzamelband Flipje boekjes

Sjors en Sjimmie

Sjors was een weekblad dat
vanaf 1954 werd uitgegeven
door Spaarnestad. Het verscheen

heeft van Sjimmie een moderner
en slimmer karakter gemaakt.
De naam van het tijdschrift
veranderde in 1968 naar Sjors.
In 1975 is het blad overgegaan
naar de Eppo. De verhalen van
Sjors en Sjimmie verschenen ook
in boekvorm met een volledig
op zichzelf staand stripverhaal.
Dit zijn tegenwoordig verzamelobjecten.
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Tom Poes

Welke in dit overzicht niet
mogen ontbreken, zijn de strips
van Heer Olivier Bommel en
Tom Poes, van Marten Toonder
en zijn medewerkers van de
Toonder Studio’s. Aanvankelijk
tekenden zij vanaf 1941 voor de
Telegraaf een ondertekststrip.
Zij tekenden tevens jarenlang

Stripboek van Jan, Jans en de kinderen

een weekstrip voor de Donald
Duck. Dat deden ze van 1955
tot 1969 in 58 vervolgverhalen. Tussen 1980-1984 zijn er
nog 11 verhalen ontwikkeld.
Vanaf 1974 zijn de weekstrips
als ballonstrips in stripboeken
uitgegeven, waarbij het eerste
boek in 1974 Tom Poes en de
schatscherven was. De stripboeken werden destijds
voor 6,75 gulden verkocht
maar gaan nu voor een
veelvoud van die prijs
van de hand.
Jeugdherinneringen

Natuurlijk kan ik nog
wel een tijdje doorgaan,
want uit de vorige eeuw
zijn nog veel meer
stripverhalen bekend,
zoals de meest bekende
Suske en Wiske, maar

ls journalisten, uitgave 1964.

onder de naam Sjors van
de rebellenclub en kwam
voort uit het succes van
de Donald Duck. Sjors is
bevriend met Sjimmie.
De twee kwajongens halen veel kattenkwaad uit
en beleven vele avonturen. Tekenaar Piët beeldde Sjimmie, een negroïde
jongetje nogal clichématig
af, met dik kroeshaar,
dikke, vlezige lippen, een
rieten rokje, een bot door
zijn neus en grote oorbellen. Bovendien praatte
hij nogal krom en slecht
Nederlands. Robert van der
Kroft, die het tekenen in
de jaren zeventig overnam

Poes, een uitgave uit 1974.
Stripboek de tegendeler, van Tom

Stripboek Suske en Wiske, De
Apekermis

ook Jan Jans en de Kinderen,
Billie Turf, Bessie Turf, Kuifje,
de Tina, Rik Ringers, de Smurfen, Asterix en Obelix, Archie,
de man van staal, Lucky Luke
en Pep. Het is ondoenlijk om die
binnen het kader van de ruimte
in De Haagse tijden allemaal de
revue te laten passeren. Ik hoop
u echter met mijn verhaal aan
de nodige jeugdherinneringen
te hebben geholpen en zal u in
een volgend artikel mee terug
nemen naar wat jeugdboeken
uit de vorige eeuw. Denk daarbij
onder andere aan de Kameleon,
Pinkeltje en Pietje Bell.
Afbeeldingen komen uit het
persoonlijk archief van Ruurd
Berendes
Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl
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Flaneur
D

en Haag heeft vele mooie plekjes zoals het
Lange Voorhout in het voorjaar. De krokussen staan in bloei, de bomen zijn nog kaal
en de eerste zonnestralen laten zich zien. Het trekt
dan vele wandelaars die van de Kloosterkerk naar
het Paleis Lange Voorhout lopen en weer terug.
Diezelfde rustige manier van
lopen, zien we ook hoogzomer
als op zondag de antiek- en
boekenmarkt op de korte
zijde staat opgesteld en de
lange zijde uitnodigt voor een
wandeling. De serene sfeer die
het oproept, maakt dat men
niet loopt of wandelt, maar
eerder flaneert. Het nodigt uit
tot zien en gezien worden, tot
korte ontmoetingen. Iets wat
Parijzenaren in de Jardin de
Luxembourg tot kunst hebben
verheven.

Flaneren langs de Vijverberg of
over het lange Voorhout is van
alle tijden. Ruim honderd jaar
geleden schreef Louis Couperus
hier al over en in de vijftiger en
zestiger jaren was het Flaneur
die in de krant Het Vaderland
wekelijks zijn stukjes hieraan
wijdde. Hij tekende op wie hij
tegenkwam tijdens zijn wande-

lingen en wat hem opviel, maar
vooral wat hem in Sociëteit De
Witte of bij recepties ter ore
kwam. Flaneur was het pseudoniem voor dhr. E. Elias, een
journalist die bekend stond om
korte verhalen. Hij schreef niet
alleen voor Het Vaderland maar
had ook een rubriek in het Algemeen Dagblad en in Elseviers
Weekblad. Daarnaast schreef
hij ook nog twee gedenkboeken
en correspondeerde met velen.
Hij gebruikte vele pseudoniemen o.a. Hendrik Hagenaar
en Praetvaer, zodat hij stukjes
met verschillende thema’s kon
schrijven.
Elias was in zijn tijd te vergelijken met Simon Carmiggelt. Die
had met zijn rubriek ‘Kronkel’
in Het Parool en zijn eigen programma op televisie, landelijke
bekendheid. Carmiggelt deed
inspiratie op tijdens zijn wan-
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delingen door de Jordaan en
bezoeken aan kroegen, hetgeen
aan zijn doorleefde hoofd vol
rimpels ook wel te zien was.
Zijn ‘kronkels’ waren dan ook
van een geheel ander karakter
dan de ‘cursiefjes’ van Elias.

Laatstgenoemde was altijd
goed gekleed, had een verzorgd
uiterlijk en was uitermate
charmant en voorkomend. Op
en top een heer. Hij was een
graag geziene gast bij openingen, recepties en evenementen,
maar ook in restaurants en
sociëteiten. Door zijn charme
wist hij vele onthullingen te
ontlokken en verwoordde die
op discrete wijze in zijn verhalen. Het lezerspubliek vond het
geweldig.

Aan zijn leven kwam abrupt
een einde door een hartaanval
in de trein die net Den Haag
verliet. Symbolischer kon bijna
niet. In de pers werd veel aandacht aan zijn overlijden besteed en werd zijn zorgvuldig
taalgebruik, grote productiviteit en discretie gememoreerd.
Het was een grote schok voor
velen. Ter nagedachtenis aan
hem werd een beeld onthuld
op een zeer toepasselijke plaats

Lange Voorhout met op de voorgrond Flaneur, gezien in de richting van het Hotel des Indes,
1970. Foto: Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

namelijk, het Lange Voorhout,
schuin tegenover Hotel des
Indes. Het verbeeldt Flaneur, de
net geklede man die galant zijn
hoed licht als groet. Het staat
niet voor niets tegenover het

pand waar vroeger Sociëteit
Royaal gevestigd was. Het was
hier waar hij het liefst verbleef.
Ton van der Pijl
tonvanderpijl212@gmail.com

installatietechniek b.v.

TOTAALINSTALLATEUR

Hennink CO-gecertificeerd

De Vaillant combi hr-ketel combineert
hoge kwaliteit, minimaal verbruik en
optimaal warmtecomfort.

Jaarlijks zijn er nog altijd honderden slachtoffers van
koolmonoxidevergiftiging. Om dit tegen te gaan mogen vanaf 2022
alleen nog gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs
werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Dit zal
in de loop van 2021 ingesteld worden in de ‘Gasketelwet’.

(0900) 0105
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€1595,-

Hennink Installatietechniek loopt hierop
vooruit en heeft al zijn buitendienstmonteurs
het certificaat afgelopen december al laten
behalen. Een fijn idee dat alleen vakbekwame
installatiemonteurs de werkzaamheden aan uw
(gas)verbrandingsinstallaties zullen uitvoeren.
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Bel onze experts
voor advies!
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Verplichte Certificering is behaald volgens CO-certificering woningwet en bouwbesluit.

(lokaal tarief)

Zinkwerf 45 | 2544 EC | Den Haag | www.hennink.info

Wij werken voor o.a.: Particulieren, bedrijfspanden, winkels & scholen en woningportefeuilles

• Complete verbouwingen • Timmerwerkzaamheden • Dakreparaties
• Pleisterwand afwerking • Tegelwerkzaamheden • Technisch onderhoud
• Eindschoonmaak • Storingsdienst • Totaalinstallateur • Witgoed vervangen
• Warmtepomp • Loodgieter • Mechanische ventilatie • Badkamer • Sanitair
• Elektra • Keukens • CV nieuw / reparatie • Duurzame oplossingen

De Haagse Tijden - De Haagse krant van alle tijden

pagina 13

Dinsdag 23 maart 2021

Marcello en Els (W)eten Wat Lekker Is

Restaurant Baardman
Restaurant Baardman vind je in de Theresiastraat

Melanzane alla parmigiana à la Baardman.
In de vorige aflevering schreven we over een fijne take-away van Restaurant Baardman. We denken
nog wel eens aan de perfect gegaarde kalfswang! De chef van Baardman heeft voor ons een recept
voor melanzane alla parmigiana. Het is een traditioneel Italiaans gerecht waar je op het internet
honderden recepten voor kan vinden. Als je het erg lekker vindt en het op vakantie in Italië wilt
bestellen, bestel dan melanzane alla parmigiana en niet alleen melanzane want dan krijg je alleen
aubergine...

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 aubergines
1 sjalot
2 tenen knoflook
500ml passata di pomodoro
500gr goede mozzarella in
blokjes
3 eieren
150gr parmezaan geraspt
beetje bloem
50 gr basilicum
olijfolie

Bereiding
Was de aubergines en snij ze over de lengte in
repen van 5mm breed. Doe ze, indien mogelijk,
in ijswater terwijl je de rest bereidt. Breek en
kluts de eieren in een diep bord, voeg een snuf
zout en 10 gram parmezaan toe. Droog de
plakken aubergine goed af en doop ze eerst in
de bloem en daarna in het ei. Hierna bak je ze
in gedeeltes in een flinke laag olie.

Leg na het frituren de aubergine op keukenpapier om af toe koelen.
Snipper de ui en de knoflook. Bak dit een paar
minuutjes op laag vuur in de olijfolie, voeg de
passata di pomodoro toe en laat het mengsel
een half uurtje lekker sudderen op laag vuur.
Breng op smaak met wat zout en peper. Voeg
wat water toe als het te veel inkookt.

Verhit de oven op 180 graden en neem een
diepe ovenschaal. Leg nu eerst wat saus op de
bodem. Daarop een laag aubergine. Daarop
weer een dunne laag saus met blokjes mozzarella, een paar blaadjes basilicum en geraspte
Parmezaan. Herhaal dit tot alles op is en sluit
af met een bovenste laag van Parmezaan.

Zet 30 minuten in de oven, check na 20 minuten of het al goed is. Sommige ovens gaan
wat sneller. Als de bovenste laag kaas lekker
gesmolten is kan je aan tafel.

Lekker met een frisse salade en een goed glas
Chianti. Hoewel je er traditioneel een Lambrusco uit Emilia Romagna bij drinkt... Eet
smakelijk!
Op een rijtje

Restaurant Baardman
Theresiastraat 18a, Den Haag
info@restaurantbaardman.nl
06 - 5475 4904
Elke donderdag, vrijdag en zaterdag;
Afhaal- en/of bezorgmenu 3 gangen - € 25

Idee voor een Haagse kwestie?
Mail naar Milja de Zwart: haagsekwesties@dehaagsetijden.nl

Stemmen in
Den Haag
Ik zat er 20 minuten voor in
de wacht en werd tig keer
doorverbonden, maar het
resultaat mocht er zijn. Een
dag voor de verkiezingen
belde ik met 14070 om aan
te kaarten dat ik, noch mijn
buren, de kandidatenlijsten
in de bus hadden gekregen. Pogingen om mij met
de ‘unit verkiezingen’ door
te verbinden strandden,
maar gelukkig kreeg ik een
behulpzame dame van Burgerzaken aan de lijn die het
oploste. Ik kreeg een linkje
naar een complete verkiezingskrant.

Daarmee gewapend liep ik
woensdag 17 maart rond het
middaguur naar het stembureau
in de Gaslaan. Daar was het
rustig, leerde de plattegrond met
daarop alle stembureaus. En dat
klopte, ik kon zo doorlopen, mijn
stem uitbrengen, het enorme formulier opvouwen, in de stembus

proppen en mét potloodje weer
naar buiten gaan. Ik liep nog een
rondje door de wijk. Zag hier en
daar een verkiezingsposter. Van
de ChristenUnie met naast de
lijsttrekker de Haagse nummer 5
Pieter Grinwis in beeld. Hij heeft
het nét gehaald. Van de Partij
voor de Dieren. Van de PvdA. Van
GroenLinks, dat waren vooral
teksten. Al met al geen weerspiegeling van de uitslag, bleek al bij
de exitpoll.

Code Oranje

Voor het Haagse raadslid Richard
de Mos, die met Code Oranje een
gooi deed naar het Kamerlidmaatschap, verliepen de verkiezingen teleurstellend. De 1,7%
van de stemmen die hij in Den
Haag oogstte, zouden hem en zijn
advocaat Peter Plasman elk een
Kamerzetel hebben opgeleverd,
had hij dat landelijk gehaald.
Maar ook op Haags niveau is dat
een mager resultaat, vergeleken
bij de 16,8% van de stemmen
waarmee zijn Groep de Mos bij de
gemeenteraadsverkiezingen van
2018 de grootste partij van Den
Haag werd.

Evenmin lukte het raadslid
Arnoud van Doorn om een
Kamerzetel te winnen. Van Doorn
begon zijn politieke carrière in
2011 als Haags raadslid voor de
PVV, maar bekeerde zich in 2013
tot de islam. Hij sloot zich aan bij
de Partij van de Eenheid, die hij
als lijsttrekker naar een landelijk
podium had willen voeren. Van
Doorn haalde in Den Haag 0,0%
van de stemmen. Hij heeft laten
weten dat hij volgend jaar de
politiek voorgoed verlaat en naar
Marokko vertrekt.

25 Hagenaars in
Kamer

Toch heeft Den Haag geen slechte
zaken gedaan bij deze Tweede
Kamerverkiezingen. Er komen
maar liefst 25 Hagenaars in de
Kamer, dat is 20% van de zetels.
De PVV is met 6 Haagse Kamerleden grootleverancier, en dan
Dion Graus niet meegerekend,
want Voorburg valt net zomin
als Heerlen binnen de Haagse
stadsgrenzen. Op een gedeelde
tweede plaats staan VVD en D66,
elk goed voor 5 Haagse Kamerleden. Als ik verder speur op de

kandidatenlijsten, ontdek ik op
die van Joost Eerdmans, JA21,
een opvallende naam: Derk Jan
Eppink. Ik ken hem nog uit de tijd
dat ik politiek verslaggever was
voor de Volkskrant, en hij voor
de NRC, tot hij die krant in 1995
verruilde voor de Belgische krant
De Standaard.

Politieke zwerfkei

Daarna is Eppink als een politieke
zwerfkei aan de rol gegaan.
Eerst ging hij voor VVD’er Frits
Bolkestein werken, die Europees
commissaris was geworden.
Daarna dook hij op in de Vlaamse,
‘libertaire’ partij Lijst Dedecker. In
2019 ging hij het Europarlement
in voor Forum voor Democratie. Toen die partij afgelopen
december uit elkaar klapte,
behield Eppink zijn zetel in het
Europese parlement, maar stapte
over naar Eerdmans’ JA21. Over

deze kronkelkoers zegt hij in Den
Haag Centraal van afgelopen 13
maart: “Waar ik ook in de politiek
ben geweest, ik heb altijd – ook in
het buitenland – centrumrechts
gestaan.” Het wordt trouwens nog
een interessante vraag wie Eppinks opvolger wordt in Brussel,
want hij mag het Kamerlidmaatschap niet combineren met het
lidmaatschap van het Europees
Parlement. Maar dat is meer een
onderwerp voor Brusselse Tijden.

Overigens, ook Eerdmans is een
politieke zwerfkei. In de jaren
negentig was hij medewerker van
CDA-Kamerlid Hans Hillen. Zijn
politieke loopbaan liep via die
partij naar achtereenvolgens de
Lijst Pim Fortuyn, het zelfopgerichte Een NL, Leefbaar Rotterdam,
Forum voor Democratie naar JA21.
Eén groot verschil met Eppink: hij
woont niét in Den Haag.
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Les in de frisse buitenlucht
A

ls het coronavirus ons iets geleerd heeft, is
het wel dat verreweg de meeste kinderen
weer heel graag naar school willen. Niks
schoolziek zijn of spijbelen. Samen met vriendjes
en vriendinnetjes en niet te vergeten de juf of de
meester in één lokaal echt weer les krijgen, dat is
het helemaal. Eén van de problemen waar we tegenaanlopen is de vaak gebrekkige ventilatie in schoolgebouwen. Zouden we in dit verband iets van het
verleden kunnen leren? Ja, dat kunnen we.

Landelijk
Coördinatieteam
Ventilatie op Scholen
Als er iets is waar we goed in
zijn in dit land is het wel het
samenstellen van een Coördinatieteam. Zo las ik op een site
van de Rijksoverheid dat er
als gevolg van het coronavirus
een hernieuwde discussie is
ontstaan met betrekking tot
de ventilatie en het besmettingsgehalte in klaslokalen. Uit
onderzoek van bovengenoemd
Coördinatieteam is gebleken dat
nog niet alle schoolgebouwen
voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie in klaslokalen en dan te bedenken dat dit
noodzakelijk is nu de scholen
weer geopend worden. Het kabinet stelt dan ook 360 miljoen
beschikbaar om dit wel voor
elkaar te krijgen. Slechts 38%
van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een juiste
ventilatie in de lokalen. Het geld
is bedoeld om het ventilatiesysteem aan te passen. Wie weet
kan het concept van de Openlucht- en Buitenscholen uit de
vorige eeuw in dit verband ook
een steentje bijdragen. Op een
geschiedeniswebsite wordt hier
aandacht aan besteed onder de

Een goed geventileerd lokaal

titel ‘Hoe de Openluchtscholen
van de 20e eeuw kinderen beschermden tegen tuberculose.’

Een korte geschiedenis

Scholen mogen uiteraard geen
coronabrandhaarden worden
en aan het begin van de vorige
eeuw deed een vergelijkbaar
probleem zich voor. Besmettelijke ziektes als tuberculose eisten vele doden en ook toen probeerden wetenschappers hier
een oplossing voor te vinden.
Aan het eind van de 19e eeuw
was er sprake van een industriele revolutie met als gevolg dat
mensen massaal naar de grote
steden trokken om daar in de
fabrieken te gaan werken. In de
overbevolkte arbeiderswijken
namen besmettelijke ziekten als
cholera, influenza en tuberculose hand over hand toe. Men ging
op onderzoek uit naar oplossingen hiervoor en één daarvan
was het verbeteren van de hygiene op scholen. Frisse lucht en
daglicht waren van groot belang
voor een goede gezondheid, zo
werd algemeen aangenomen.
In het Ruhrgebied in Duitsland,
een gebied met overbevolking
en sterk vervuilde lucht, ook
toen al, kwam men op het
idee om Bosscholen te stich-

Klas ‘groen’ van de Eerste Nederlandse Buitenschool krijgt buiten les van de heer Minderman, 1949. Foto: collectie Haags Gemeentearchief

ten. In 1904 ging in de plaats
Charlottenburg dan ook een
Waldschule van start. De school
stond midden in een naaldbos
omdat men van mening was dat
de geur van naaldbomen een
gezonde werking had bij keelen longziektes. Vooral arme en
zwakke kinderen uit de grote
steden in de buurt die vatbaar
waren voor tuberculose of al

pre-tuberculose hadden, kregen
hier een plaatsje. Die kinderen
sliepen buiten of in tenten en
ze kregen les in klaslokalen met
grote openslaande ramen of
buiten in het bos. Ook hielden
ze zoveel mogelijk afstand
van elkaar in verband met een
eventuele besmetting. Daarnaast kregen ze driemaal per
dag een voedzame maaltijd.

Ook tijdens de winter werd dit
systeem gehandhaafd. Uiteraard kregen de kinderen dan
warme kleren aan. De leiding
was in handen van artsen en
niet van de leerkrachten. Na
het middageten werd er gerust.
Men vond dat de afwisseling
van werken en rusten bevorderlijk was voor het genezingsproces. Ook in landen als

Voeren van kalkoenen bij de Eerste Nederlandsche Buitenschool, 1949. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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De Eerste Nederlandse Buitenschool bestaat nog steeds. Foto: Pvt Pauline, wikimedia

Eerste Nederlandse buitenschool, 1997. Foto: Bert Mellink, collectie Haags Gemeentearchief

De ’s-Gravenhaagsche
Stadsgezondheidskolonie
Ook in ons land werd er in
die tijd al onderzoek gedaan
naar natuurlijke ventilatie in
klaslokalen. Het was inmiddels
wel duidelijk dat de muffe lucht
die in de benauwde klaslokalen
hing niet bevorderlijk was voor
de leerprestaties van de kinderen. Door natuurlijke ventilatie
zou de stilstaande lucht in de
lokalen verdwijnen. Sommige
schoolartsen zagen in dat de
buitenlucht de gezondheid van
de kinderen verbeterde. In 1905
besloot een comité van welgestelde mensen in een enigszins
vervallen villa, op het adres
Benoordenhoutscheweg 27 een

“Zo schonk koningin Wilhelmina
drieduizend gulden, een aardig
bedrag voor die tijd.”
België, Zwitserland en Frankrijk en zelfs in de Verenigde
Staten werden dit soort scholen
gebouwd en ze werden Openluchtscholen genoemd.

Stadsgezondheidskolonie van
start te laten gaan. De leiding
was in handen van Jonkvrouwe
H.J. van Panthaleon van Eck. Ook
hier kregen de kinderen zoveel

De kinderen aan de maaltijd, 1949. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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mogelijk les in de buitenlucht
en naast het lesgeven waren de
maaltijden en het gezamenlijk
rusten van belang. Via giften
kon men deze stadskolonie
draaiende houden. Zo schonk
koningin Wilhelmina drieduizend gulden, een aardig bedrag
voor die tijd. Wél zag men in
dat de plek waar de villa stond,
verre van ideaal was en het bestuur van de in 1908 opgerichte
‘Vereeniging de ’s Gravenhaagsche Stadskolonie’ verzocht bij
herhaling aan het gemeentebestuur om op zoek te gaan naar
een betere huisvesting. In 1913
is dat gelukt. Op een terrein tussen de Pompstationsweg en het
Belgisch park, midden in de duinen, werden enkele barakken
geplaatst. Een bekende schoolarts uit die tijd, de heer Pigeaud,
merkte hierover op: “De eerste
goed ingerichte Buitenschool
in Nederland bevindt zich in ’sGravenhage.” Vanaf 1917 is men
inderdaad de naam: De Eerste
Nederlandse Buitenschool gaan
gebruiken. U ziet dat er een
tweetal namen gebruikt werden

voor dit type scholen, Openluchtscholen en Buitenscholen.
De Buitenscholen stonden
buiten de bebouwde kom en
de Openluchtscholen meestal
niet. In 1930 is er een dergelijke
school in de burgemeesterswoning van de burgemeester van
Loosduinen van start gegaan
en deze school heeft tot 1983
bestaan. Loosduinen was inmiddels een deel van Den Haag
geworden en deze school heette
de Openluchtschool Leyenburg.
Ook in 1930 is er een stenen gebouw in de stijl van de Nieuwe
Haagse School op de plaats
van de barakken in de duinen
gebouwd en later zijn hier nog
enkele lokalen aan toegevoegd.
Het adres van de school was
inmiddels Doorniksestraat 28
geworden. De kinderen kregen
nog steeds les in de buitenlucht. In een zestal duinpannen was een huisje geplaatst
waar een schoolbord aan kon
hangen en de leerlingen zaten
hier in houten banken en later
aan tafeltjes. Dit was ook in
de winter het geval. De Eerste

Nederlandse Buitenschool was
tot 2002 uitermate geschikt
voor chronisch zieke kinderen die hier verantwoord les
kregen. In dat jaar besloot men
volkomen ten onrechte om de
openlucht- en buitenscholen op
te heffen. Ze waren te duur. Ik
denk dat de Eerste Nederlandse
Buitenschool de duurste school
van Den Haag was. Alleen al het
vervoer van de leerlingen, de
maaltijden, de kleinere groepen
en de mogelijkheid om zelfs
in de winter buiten te kunnen
rusten, kostte het nodige, ook
al was een deel hiervan in de
loop der jaren afgebouwd. De
leerlingen moesten zich al of
niet met een rugzakje waar wat
geld inzat voor extra voorzieningen maar op de ‘gewone’
school zien te handhaven. Wie
weet kunnen we nu nog iets
leren van de mogelijkheden die
op deze scholen bestonden om
verantwoord te ventileren.
Carl Doeke Eisma
carleisma@planet.nl

Het waslokaal van de Eerste Nederlandsche Buitenschool, 1949. Foto: collectie Haags Gemeentearchief
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Het Warenhuis voor Thuis

Deze week bij

west
De komende periode zie en hoor je onderstaande programma’s bij Omroep
West. Daarnaast houden we je natuurlijk altijd op de hoogte van al het nieuws.

89.3 Radio West maandag t/m vrijdag
06.00 uur West Wordt Wakker Nieuws uit de regio en van daarbuiten, met
Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.
10.00 uur Aan de Bak Gezellige muziek, spelletjes en een bak kofﬁe met
Patrick van Houten.
12.00 uur Muijs in de Middag Lunchprogramma met Bas Muijs.

TERRAS & TUIN

ONKRUID BESTRIJDING • GROENE AANSLAG
TUINMEUBELEN • PARASOLS & BARBECUES
BORSTEL- EN BEZEMWERK

OPEN VOOR HET AFHALEN VAN BESTELLINGEN EN HET
INLEVEREN VAN BESTELFORMULIEREN.
OP AFSPRAAK WINKELEN IS MOGELIJK. WIJ BEZORGEN OOK!!
Bestellen bij ons kan als volgt:

Bel: 070-3280248 • Mail: bestelling@beumerijzerhandel.nl
Website: www.beumerijzerhandel.nl
U heeft de mogelijkheid via het contactformulier en het bestelformulier
uw bestelling direct door te geven aan de zaak vanaf de website. Als het
makkelijk voor u is met foto’s in de bijlage meegezonden ter toelichting voor ons.
Voor al uw hoge kwaliteit tuinmaterialen beumerijzerhandel.nl • Tel: 070-3280248
info@beumerijzerhandel.nl • Van Hoytemastraat 72 • 2596 ES ‘s-Gravenhage

14.00 uur Muziek aaaan Zee Marjolein Visser draait heerlijke muziek.
16.00 uur

West komt Thuis Justin Verkijk neemt de dag met je door.

19.00 uur Avondklokradio Zo lang de avondklok van kracht is: een
avond met veel muziek en gezelligheid (tot 23.00 uur).

89.3 Radio West op zaterdag
09.00 uur UIT!
Rogier van der Zanden geeft je uitgaanstips .
|

12.00 uur Broodje Bral
Sjaak Bral neemt op zijn eigen wijze de actualiteit door.

Bezoek
onze
m
showroo

14.00 uur Radio West Sport (tot 18.00 uur, dan non-stop muziek).
Gevarieerd programma met onder meer sport.

89.3 Radio West op zondag
07.00 uur Klassiek op West (herhaling om 19.00 uur)
Aad de Been draait bekende en onbekende klassieke- en wereldmuziek.
09.00 uur Muziek van alle Tijden (herhaling om 18.00 uur)
Pieter Kuipers draait muziek op verzoek.
10.00 uur UIT!

WWW.HOUTWINKELZAAG.NL | Laan van Meerdervoort 258 | 070-3452700

12.00 uur Adres Onbekend (tot 14.00 uur, daarna non-stop muziek).
Zoektochten naar uit het oog verloren bekenden, met Ron Kas.

SKOD

SPEC

TV West maandag t/m vrijdag
Dagprogramma’s vanaf 17.00 uur: (daarna herhalingen)

A

IALIS

T

ma: Water in Zicht Over watergebieden in Zuid-Holland (22/3)
Westdoc: Holiviering De Hindoestaanse start van het nieuwe jaar (28/3)
di: Team West Opsporingsprogramma.
Ik was Erbij! Filmbeelden van vroeger, met op 23/3 de beren die in
1976 rond het Binnenhof rondjes reden en op 30/3 over de grote brand
die in 1964 in het gebouw van Kunsten & Wetenschappen uitbrak.
wo: Eruit op de Buis Met op 24/3 een rondleiding door Avifauna en op
31/3 door het Archeon.
do: Bij ons in Segbroek Fred Zuiderwijk struint door het Haagse Segbroek.
vr: Hart voor Muziek Zing mee met Hollandse hits (26/3).
Paasmis St Janskerk Gouda (2/4 om 21.00 uur)
17.30 uur TV West Nieuws

■
■
■
■
■

APK
Onderhoud en reparatie
Onderhoud/reparatie airco
Schadeherstel
Verkoop van nieuwe
en gebruikte auto's
SNEEUWBALSTRAAT 138A • DEN HAAG • 070 -345 21 37
INFO@SNEEUWBAL.NL • WWW.SNEEUWBAL.NL

17.45 uur Weer met Huub Weerbericht van Huub Mizee.

TV West zaterdag

SINCE 1985

07.30 uur TV West Weekoverzicht

®
Speciale service voor senioren

17.00 uur Westdoc: met op 27/3 de zoektocht naar de film ‘Kees zoon
van de stroper’. Daarna afl.1 van een serie over het Bloemencorso van
de Bollenstreek, waarvan op 3/4 deel 2 te zien is.

TV West zondag
09.00 uur

Hoop & Leven De universele kerk van Gods Rijk.

10.00 uur Concert Residentieorkest Deze maand: Mozart (alleen 28/3)
17.00 uur Westdoc Muziek Met op 28/3 een samenvatting van Festival
Unlimited, een festival voor mensen met een verstandelijke beperking, met
optredens van Thomas Berge, de zoon van Hans Kazan en meer.

Alle programma’s op TV West worden herhaald. Kijk voor alle
uitzendtijden op Omroepwest.nl of in de Omroep West app.

ART FACTORY
and

ROCK GALLERY
PORTRET - ILLUSTRATIE
ROCK ART - TEKENLES
www.marcellos.nl

■
■
■
■

Zorgverhuizingen
Particuliere verhuizingen
Kunst- en antiekservice
In- en uitpakservice

■
■
■
■

Verhuisdirigente
Handyman
Inboedelopslag
Woningstoffering

T. 070 399 42 41
W. utsvandergeest.nl
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Blijf lekker thuis

Deze agenda bevat allerlei activiteiten die voor lezers van De Haagse Tijden interessant kunnen
zijn – tentoonstellingen, lezingen, informatie, cursussen, muziek, theater, enz. Heeft u activiteiten te
melden? Stuur uw gegevens op via e-mail naar dehaagsetijden@bruckel.nl of bel: 070 - 360 76 76

We zitten al een tijdje binnen en ondanks de huidige versoepelingen, ziet het er naar uit dat culturele instellingen voorlopig
nog gesloten blijven. Gelukkig is er online nog genoeg te beleven in Den Haag en omgeving. Laat u verrassen door concerten,
voorstellingen en nog veel meer. De redactie van De Haagse Tijden deelt enkele tips met u.
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent
niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop
of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard?
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
Kunsthistorica geeft online lezingen

Kunsthistorica Anne Marie Boorsma geeft sinds de lockdown
nu ook online lezingen over kunsthistorische onderwerpen.
Boorsma geeft al bijna dertig jaar cursussen in Den Haag. Zo
geeft ze al jarenlang les in Theater Branoul en geeft ze ook
regelmatig lezingen in het Museon. Het volgen van online
lezingen heeft zo zijn voordelen. Onlangs heeft Boorsma drie
gratis lezingen online gezet. Het gaat om een lezing over het
19de-eeuws, vrouwelijk naakt, over Bioscoop Tuschinki in
Amsterdam (de mooiste ter wereld!) en over het thema Oedipus, de tragische held uit de Griekse mythologie. Binnenkort
komen nog vele onderwerpen aan bod. Zo volgen er o.a.
lezingen over meester-vervalser Han van Meegeren, over de vrouwen van Picasso, over
Frida Kahlo, Peggy Guggenheim, Hamlet, de Sixties en nog veel meer.
Meer informatie via www.annemarieboorsma.nl of 070-3822130
Boeken

De drie levens van Josef Klein – Ulla Lenze
Het broeit in de straten van New York. Antisemitische en
racistische groeperingen wedijveren om de sympathie
van de massa en Duitse nationalisten bewieroken Hitler
als dé man. Voor de teruggetrokken Josef Klein is Harlem
zijn wereld, jazz zijn muziek – en hij is een hartstochtelijk
amateur radio-ontvanger. Zijn technische vaardigheden
trekken de aandacht van invloedrijke mannen en voor
hij het doorheeft is hij een radartje in een Duits spionagenetwerk. Jaren later voert zijn weg naar zijn broer en
zijn gezin in naoorlogs Duitsland, en naar Zuid-Amerika,
waar hem lang na de gebeurtenissen een poststuk uit
Neuss bereikt met daarin een journalistieke reportage
over de inzet van de Duitse geheime dienst in Amerika.
Uitwaaien – Daphne Deckers
Uitwaaien is een rijk geïllustreerd feelgoodboek waarin
Daphne Deckers ons meeneemt op een inspirerende reis
door Nederland. Op aanstekelijke wijze verhaalt Deckers
over allerlei zaken die typisch Nederlands zijn: van een
verjaardagskalender op het toilet tot bitterballen bij de
borrel. Uitwaaien beschrijft de unieke schoonheid van
onze bossen en stranden en het internationale succes
van Dutch design. In een boek dat is doorspekt met
persoonlijke verhalen vertelt Deckers hoe je rust kunt
vinden in deze onrustige tijd en waarom Nederland kan
bogen op de meest gelukkige kinderen ter wereld. Laat
je inspireren tot een leven in een lagere versnelling
maar met een hoger geluksquotiënt, met fietsen, schaatsen, bloemen, veel family time en natuurlijk de Nederlandse keuken: wars van franje maar mét een kuiltje jus.

Passieconcert donderdag 1 april van Residentie Orkest Den Haag

Donderdag 1 april, 20.00 uur speelt het Koperensemble van het Residentie Orkest olv
Joost Geevers vanuit de Haagse Nieuwe Kerk een Passieconcert. Op het programma
van de gratis stream op residentieorkest.nl staan werken van Tomasi, Bach, Bruckner,
Rachmaninov en Takemitsu. De verteller is Lex Bohlmeijer. Het Passieconcert van
Residentie Orkest Den Haag is een muzikale meditatie over het lijden en sterven van
Christus. Dit jaar niet in de vorm van Bachs bekende Matthäus Passion, maar met een
speciaal samengesteld programma dat
past bij deze bijzondere passietijd. De
composities verklanken de sfeer en
betekenis van de door Lex Bohlmeijer
gelezen laatste woorden van Christus
aan het kruis.

Op het programma staan Fanfare liturgiques van Henri Tomasi, Air uit Suite nr. 3
van Johannes Sebastian Bach (arr. Robert-Jan Hoffman), Ave Maria van Anton Bruckner
(arr. Geoffrey Bergler), Prelude in cis klein van Sergei Rachmaninov (arr. Scott Kinmont) en Garden Rain van Tōru Takemitsu. De uitvoerenden op 1 april in de Nieuwe
Kerk zijn het Koperensemble van het Residentie Orkest (ROBrass) olv dirigent Joost
Geevers en verteller Lex Bohlmeijer.
Meer informatie via www.residentieorkest.nl

Films

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) biedt een
onafhankelijke en inspirerende plek waar publiek en professionals terecht kunnen
voor een pluriform aanbod documentaires van hoge kwaliteit. Pluriform wat betreft
vorm en inhoud, maar ook wat betreft (culturele) achtergrond van de maker.
Op de site idfa.nl bekijkt u gratis een selectie van films die bij IDFA hebben gedraaid.

I will marry the whole village
“Het Servische dorpje Gornji Mateijevac heeft alle benodigdheden voor een normaal leven: elektriciteit, stromend water, riolering, geasfalteerde wegen, een school
en internet.” De 48-jarige vrijgezel Peca, de hoofdpersoon van I Will Marry the Whole Village, brengt het
bijna als reclame. Dat doet hij niet voor niets, want hij
wil zichzelf en de ruim tweehonderd andere vrijgezelle
mannen uit zijn dorp aan de vrouw krijgen. Blijmoedig
trekt hij alles uit de kast om zijn vrienden - hij moet
tenslotte ergens beginnen - goed voor de dag te laten
komen. Geen gemakkelijke opgave, want de veertigplussers zijn verlegen en onhandig en weten niet hoe
zich te presenteren. Gelukkig zet Peca zijn tanden in het project en
schroomt hij niet de gemeente en de plaatselijke media in te zetten. Bijgestaan door
een oude, wijze verteller en met een swingende muzikale omlijsting van Peca’s band
The Early Dawn en het dameskoor uit de bijgelegen stad Nis, maakte regisseur Zeljko
Mirkovic een vrolijke documentaire over een man met een missie. De film stelt tegelijkertijd serieuze thema’s aan de orde, zoals de vergrijzing van Europa, de ontvolking
van het platteland en, niet in de laatste plaats, tergende eenzaamheid.

RADAR LOVE ART PRINT € 99,WINST VOOR STICHTING ALS

45x60cm | ingelijst | gesigneerd Marcello en Els
marcellos.nl/winkel of haagskado.nl
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Mijn vader en zijn tropische vissen
I

7

n de jaren zestig woonden wij in de Loosdrechtsestraat. Mijn vader kweekte allerlei
soorten tropische vissen zoals Sumatranen,
Hockysticks, Chinese Danios, Kegelvlekbarbelen,
Maanvissen, Purperkopbarbelen, Rode Rio’s en nog
vele andere vissen met moeilijke Latijnse namen. Mijn
vader was de eerste in Den Haag die Neon-tetra’s
kweekte.
We hadden in de tuin twee
schuren aan elkaar gebouwd,
waar mijn vader vervolgens
metalen stellingen in maakte. De
temperatuur werd geregeld door
middel van kleine gasleidingen
die je hoog en laag kon zetten.
Eigenlijk was het levensgevaarlijk
wegens brandgevaar, maar daar
werd toen niet echt aan gedacht.
Er waren smalle bakken, kleine
kweekbakjes en grote bakken –
door mijn vader uitzwemmers
genoemd – met metalen frames
en glas erin. Deze maakte hij zelf.
In iedere bak hingen temperatuurmeters en er stonden twee
petroleumkachels om de schuur
te verwarmen. Ik herinner me
dat de oliepitten regelmatig
vervangen moesten worden en
dat de olieman dan aan de deur
kwam voor de petroleum. Verder
waren de aquariums voorzien van
kleine, brede potten (weckpotten)
die werden gevuld met glaswol
en daarin een klein pvc-pijpje met
een gat waar het luchtslangetje
aangekoppeld kon worden, voor
de drukregulering.

Grote schoonmaak

Voor het onderhoud van deze
aquariums werd soms het hele gezin ingezet. Het schoonmaken gebeurde met een plastic tuinslang
die we in het aquarium hingen. Er
bleef natuurlijk altijd wel een genoeg water in het aquarium voor
de vissen. Vervolgens hielden
we een klein visnetje boven de
emmer waarbij je de slang hing.
Meestal stond er een tweede emmer naast, zodat je kon wisselen.
De ruiten werden schoongemaakt
met speciaal staalwol. Het zand
werd van de bodem geschept met
een schepje en gedeponeerd in
een afwasteiltje. Met een houten
lepel roerden we net zo lang tot-

Hockey Stick

dat het vuil boven kwam drijven.
Vervolgens werd het schone zand
uit het teiltje in het aquarium
geschept. Dit moest rustig gedaan
worden zodat het water helder
bleef. De planten werden gewassen in een teiltje met lauw water,
daarna werden de schone planten
met een loodje vastgemaakt in het
zand op de bodem. Zodra het glaswol bruin werd, moesten de filters
verschoond worden. Dan haalden
we de complete filter uit het
aquarium, maakten het pvc-pijpje
schoon en werd de pot voorzien
van schoon glaswol. Daarna begon
het zware werk: de emmers
moesten gevuld worden met
schoon water en direct op temperatuur gebracht worden. Tijdens
het ingieten van de emmers werd
gebruik gemaakt van een krant of
je ving zoveel mogelijk water op
in je hand om zandverstuiving in
het aquarium te voorkomen. Ook
had mijn vader grote filters met
een doorsnee van 10 centimeter
waarmee hij de zuurgraad van het
water bijhield.

Vissenvoer

Doordeweeks moesten er watervlooien geschept worden, zowel ‘s
zomers als ’s winters. In de zomer
waren het rode watervlooien en
in de winter waren ze grijs. Mijn
vader noemde ze Cyclops, volgens
mij. Het vissen van watervlooien
gebeurde met een schepnet dat
uit 2 á 3 delen bestond, met aan
het eind een schroefdraad om
de ronde beugel met het net,
dat was gemaakt van zeer dun
vitragestof. Meestal vertrok
mijn vader rechtstreeks uit zijn
werk op de brommer, met twee
diepe zijtassen en zijn hengels,
vastgebonden met veters. Soms
mochten mijn broer en ik op pad
gaan om vlooien te scheppen. We
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13

20

2

Sumatraan Barbus Tetrazona

Aquarium met tropische vissen

kenden alle vaste plekjes waar we
de vlooien konden vangen. Onze
favorieten waren het Zuiderpark
bij de kinderboerderij, Aagje
Dekenlaan of de Waterpartij. ‘s
Winters werd een bijt gemaakt en
bonden we een touw om het middel van mijn vader zodat hij niet
door het ijs zakte. ‘s Zomers bij de
waterpartij vingen mijn vader en
ik de watervlooien met een groot
treknet. Dit ging als volgt: we
hadden een lang treknet (1 bij 2
meter) met een plasticlijn van wel
honderd meter lang. Mijn vader
hield dan zo lang mogelijk het net
strak in het water en de lijn moest
door de ander snel voortgetrok-

ken worden, waarbij de lijn
strak gehouden moest worden,
zodat het net niet over de bodem
sleepte. Na een goede vangst
werden de potten gevuld met
watervlooien. In onze tuin stond
een metalen kinderbadje waarin
de watervlooien werden gegoten.
Daarna schepte mijn vader met
een zelfgemaakt handvisnetje
de watervlooien uit het teiltje en
vervolgens werden ze voorzichtig
met een theelepeltje afgewogen
en in de aquaria gegoten. Het was
een mooi spektakel om naar te
kijken; de wolk rode vlooien in
het water en de vissen die gelijk
gingen eten.

Trots op
mijn vader

Er werden in die tijd heel wat goede gesprekken gevoerd in onze
schuur. In die periode leverde
mijn vader ook soms visjes aan
bekende viszaken in Nederland. Ik
weet nog goed hoe dat ging: met
een klein visnetje werden er jonge
visjes opgeschept en in het water

omhoog gehouden. Vervolgens
werden ze er met een juslepel
voorzichtig uitgeschept en geteld.
Ik herinner me dat wij op zo’n
moment heel stil moesten zijn,
terwijl mijn vader gespannen en
in uiterste concentratie bezig was.
Hij gaf altijd een of twee extra
visjes mee voor het geval dat hij
net niet goed geteld had. Daarna
gingen de vissen in haringpotten,
die, gewikkeld in kranten, snel
naar de leveranciers werden gebracht. Ik dacht voor 1 dubbeltje
per visje. Zo kon mijn vader de
kosten enigszins in de hand houden. Ik had graag foto’s gemaakt
van deze zo bijzondere tijd, maar
heb er helaas nooit bij stilgestaan.
Het was in ieder geval een hele
mooie belevenis en ik ben nog
steeds trots op mijn vader hoe
hij de zaak heeft opgezet en alles
zelf voor elkaar gekregen heeft.
Bedankt pa, ma en Loek voor deze
mooie en prachtige tijd.
Hans Boutens
hansboutens@gmail.com
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Achter de deuren een in hoogte verstelbare plank.
Nu extra voordelig! Maten: 100 x 50 x 74 cm.

TV commode van € 1.249,- voor € 895,Gratis bij u thuis geleverd.
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Neem een abonnement
op de Haagse Tijden en
krijg een Haagsche Kakker
van Bakkerij Hessing.
Ontvang iedere 14 dagen de krant bij u thuis
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Kom lekker
snuffelen!

Schroeder neemt onder de welzijn/
zorgaanbieders in Den Haag
een unieke plaats in door zowel
arbeidsmatige dagbesteding als
werkervaringsplaatsen aan te
bieden. Deze bieden we op onze
hoofdlocatie aan in de Zilverstraat
in een open setting en in onze
kringloopwinkels en buurthuizen.
In de Upcycle Store worden
producten verkocht die gemaakt
zijn van gebruikte materialen zoals
houten meubels, textiel, kleding,
papier en metalen.

Voorlopig alleen geopend
donderdag en vrijdag
van 12 uur tot 17 uur op afspraak
070 707 14 65
•
Een afspraak maak je minimaal
4 uur van te voren
•
Bij bezoek aan de winkel:
houd 1,5 m afstand, draag een mondkapje
en desinfecteer je handen bij binnenkomst.

Op donderdag en vrijdag werkt
Bas Dirks aan zijn plastic recycling
projecten in de Upcycle Store.
Bas Dirks houdt zich bezig met
projecten die het bewustzijn
vergroten over de plasticvervuiling
en de oplossingen hiervoor.

Upcycle Store
Weimarstraat 364
2562 HV Den Haag

Scan de QR code
voor onze winkel
op Marktplaats

w w w. s c h r o e d e r. n l

HOUT & MEUBEL

